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På Nivå skole besvarede eleverne spørgsmål vedrørende deres trivsel og undervisningsmiljø i årets obligatoriske nationale trivselsmåling. 

Den nationale trivselsmåling gennemføres hvert år i alle folkeskoler og kommunale specialskoler. Målingen sker i henhold til 

bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen. At øge elevernes trivsel er ét af målene med folkeskolereformen, da trivsel er 

en vigtig forudsætning for elevernes evne til læring. Den årlige måling har til formål at vise udviklingen af elevernes trivsel samt være et 

arbejdsredskab for skolerne til at forbedre trivslen og undervisningsmiljøet. Den generelle trivselsscore sammenfatter resultater for 

henholdsvis fire indikatorer: social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration, samt ro og orden. Det er eleverne selv, som besvarer 

målingen. Alle elever på alle årgange deltager. Opfølgning sker i år på henholdsvis skole- og klasseniveau. 

Som afsæt for opfølgningen på skoleniveau udarbejdes hvert år en handleplan/udviklingsplan for klassen/årgangen, som ligger på 

Meebook, således at trivselsmålene også indgår i elevplanerne. Ligeledes udarbejdes denne rapport, som er en handle/udviklingsplan for 

den seneste obligatoriske nationale trivselsmåling i skoleåret 2018/2019. Undersøgelsen er gennemføres i perioden den 6. maj til den 14. 

juni 2019. Denne rapport offentliggøres hvert år på skolens hjemmeside. På Nivå skole har 87 % af eleverne deltaget i undersøgelsen. 

Vores resultater er igen i år værd at fremhæve. Vi har fortsat en høj trivsel på Nivå skole. Vi kan være særligt stolte af at vi på hele Nivå 

skole ligger over de kommunale resultater på samtlige områder, og Social trivsel i 4.-9. klasserne er tilsvarende de kommunale resultater. 

Vi har generelt set rigtig glade elever, som trives socialt. Fx er der færre elever i 0-3 klasse på Nivå skole som føler sig ensomme, i 

forhold til kommunens samlede resultat. Eleverne i 0-3 klasse kan især lide deres klasse, de er gode til at hjælpe hinanden og de tror at 

de er andre børn kan lide dem og de er glade for deres lærere. 

Vi har på Nivå skole også bedre resultater inden for støtte og inspiration. Vi har færre elever som oplever at timerne er kedelig i forhold til 

det kommunale gennemsnit både de små og store klasser. Der er 14 % flere på Nivå skole der svarer tit og meget tit i at de er med til at 
bestemme. Sammenlignet med kommunens gennemsnit er der 32 % flere af eleverne på Nivå skole, som er helt enige og enige i at 
Lærerene sørger for at elevernes idéer bliver brugt i undervisningen. Dette kan vi være rigtig stolte af.  
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Inden for området Faglig trivsel ser vi at vores elever i 0.-3. klasse at de kan koncentrere sig bedre i timerne, i fht. Det kommunale 
gennemsnit. 4.-9. klasse på Nivå skole ligger højere end det kommunale gennemsnit inden for faglig trivsel. Der er fx 77 % elever der er 

helt enige eller enige i at de klarer sig godt fagligt i skolen og 87 % af vores elever oplever at de gør gode faglige fremskridt i skolen. Til 
spørgsmålet Hvad synes dine lærere om dine fremskridt? Svarer 10 % flere elever på Nivå skole gode eller virkelig gode i forhold til det 

kommunale gennemsnit. Og 5 % flere af eleverne i 4.-9. klasse på Nivå skole end kommunens gennemsnit oplever at de lykkes med at 
lære det de gerne vil i skolen.  
 

I området Ro og orden ligger vi også over kommunens gennemsnit. Fx ser vi for 4.-9. klassetrin at Læreren møder præcist til 
undervisningen ligger 10 % højere på Nivå skole og 8 % flere af eleverne er enige eller enige i at Hvis der er larm i klassen er lærerne 

gode til hurtigt at få skabt ro.  
 
Hvis vi går tættere på enkeltspørgsmålene i undersøgelsen, ser vi også, at eleverne generelt er i trivsel og er glade for at gå på Nivå 

skole. Vi har fortsat en væsentlig fremgang i at eleverne oplever at høre til på skolen. Hele 80 % af eleverne i 4.-9. klasse svarer sig i år 
enig eller helt enig i Jeg føler at jeg hører til på skolen og 84 % er tit eller meget tit glade for deres klasse. Det kan fortælle os noget om 

at arbejdet med skolens værdier, dannelsesbegreberne, emneuger på tværs af klasser og fælles traditioner har skabt resultater. 
 

Hvad skal vi især være opmærksomme på: 

Som ovenfor beskrevet er der meget godt at fremhæve for Trivselsmålingen på Nivå skole, hvor det fremgår at eleverne trives og er 

trygge både fagligt og socialt. Selvom det er et flot resultat, viser undersøgelsen også områder, hvor vi ønsker forbedring.  

Undersøgelsen viser, at vi skal have fokus på 4.-9. klasses elevers koncentration i timerne og når de bliver forstyrret, om de så hurtigt 

kan koncentrere sig igen, da vi her ligger under det kommunale gennemsnit. Lige ledes kan vi se, sammenlignet med vores trivselsmåling 

sidste år at koncentration for 0.-3. klasse også er et vigtigt fokuspunkt. Hvorfor elever kan have svært ved at koncentrere sig kan der 

være mange bud på og måske netop denne dialog skal være i fokus.  

Trods Støtte og inspiration i vores 4.-9. klasser ligger over det kommunale gennemsnit, er det igen i år det område som har lavest score, 

lige som det er kommunens laveste score. Derfor har vi fortsat en ambition om at vores ældste elever motiveres til at lære mere.  
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For 0.-3. klasse gælder det, at man på i systemet har valgt ikke at udarbejde de samlede overordnede resultater fra de fire områder i 

trivselsmålingen. Lige som der heller ikke er udarbejdet en sammenligning af de overordnede resultater opdelt på skoler. Vi kan derfor 

kun finde opmærksomhedspunkter i år ud fra enkelt spørgsmålene og sammenligning med disse i fht. kommunalt plan. Her ligger vi 

højere på alle områder.  

Vi har fortsat en del besvarelser med hverken eller, dette giver os et lidt unuanceret billede af deres trivsel. Vi skal arbejde på, ved næste 

undersøgelse, at formidle vigtigheden i, at eleverne tager stilling. Deres tilkendegivelse er vigtig, så vi kan bruge undersøgelsen på bedste 

vis på skolen til at arbejde målrettet med alle elevers trivsel. Sidste år havde vi en ambition om at flere elever skulle deltage i 

trivselsmålingsundersøgelsen. Sidste år bevarede 84 % af eleverne spørgsmålene, og i år besvarede altså 3 % flere deltaget i 

undersøgelsen. Dette er vi stolte af, men vi vil fortsat arbejde på en forbedring i deltagelse. 

I nedenstående skema, har vi valgt først at evaluere vores fokusområder fra 2018 og derefter fremhæve de resultater i trivselsmålingen 

2019, hvor Nivå skole udmærker sig med høj tilfredshed.  Resultaterne baseres på elevernes oplevelser inden for læringsmiljøer, 

frikvarterer, inddragelse og medbestemmelse, samt oplevelser af de fysiske omgivelser. 

 

 
Evaluering af fokusområderne for Trivselsmåling 2018 

Fokusområde  Mål Evaluering 

Vores skole – en 

fælles skole 

En tættere kobling mellem 

skolens to matrikler og 
afdelingerne syd og nord. 

Vi har fortsat en væsentlig fremgang i at eleverne oplever at høre til på skolen. 

Hele 80 % af eleverne i 4.-9. klasse svarer sig i år enig eller helt enig i Jeg føler at 
jeg hører til på skolen. 74 % af eleverne i 0.-3. klasse svare ja, meget til Er du 

glad for din skole? 
Der er blevet arbejdet med skolens værdier og dannelsesbegreber i klasserne. Der 
er blevet afholdt temauger, linjeuger og i september 2019 afholdes 

sensommerfestival. 5. klasses elever modtages af daglig leder på nord inden 
sommerferien til møde og frokost i kantinen med introduktion til hvad de kan 
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forvente. Her kan de også stille spørgsmål. Den kommende 6. klasse sørger for 
rundvisning og servicering.  

Pædagogisk personale deltager på overleveringskonference mellem 5. klasse og 6. 
klasses lærerteam og følger årgangens elever og lærere mellem syd og nord.  
Det kan fortælle os noget om at arbejdet med skolens værdier, 

dannelsesbegreberne, venskabsklasser, emneuger på tværs af klasser og fælles 
traditioner har skabt resultater.  

Generel faglig 

trivsel 

Faglig progression for den 

enkelte elev 
 
Arbejdsro i læringsrummet 

For 0.-3. klasse svarer 46 % ja, for det meste til spørgsmålet: Er du god til at løse 

dine problemer? Resultatet er 2 % lavere end sidste år.  
Vi skal vi være opmærksomme på at eleverne kan forstå spørgsmålet (også) som 
at løse konflikter. 

I 2018 oplevede 72 % af elever på 4.-9. klassetrin sig helt enige eller enige i at de 
gør gode fremskridt i skolen. I år oplever 5 % flere elever, i fht. sidste år, at de 

gør gode faglige fremskridt.  
Her svarer 88 % svarer gode eller virkelig gode til spørgsmålet Hvad synes dine 

lærere om dine fremskridt? Det svarer til en forbedring på 7 % flere i år. 
 
På 0.-3. klassetrin svarer eleverne 53 % ja, for det meste, til om de kan 

koncentrere sig i timerne. Resultatet er 11 % lavere end sidste år.  
Derfor skal vi fortsat have fokus på dette område.  

Koncentration i undervisningen og forstyrrelser i undervisningen er derfor fortsat 
et vigtigt punkt at arbejde med.  

Lyst til at lære 
mere -motivation 

 

At flere elever oplever at 
undervisningen giver dem lyst 

til at lære mere. 
 

At flere elever oplever en 
stigende grad af lyst til at lære 
mere i undervisningen 

Undersøgelsen viser at 43 % af eleverne på 4.-9. klassetrin er helt enige eller 
enige i at undervisningen giver dem lyst til at lære mere. Det er en fremgang på 3 

% siden sidste år. 
16 % oplever sig uenige eller helt uenige til om undervisningen giver dem lyst til 

at lære mere. Det er desværre en stigning på 5 % siden sidste år.  
 
Der er fortsat mange elever (42 %) som svarer hverken eller. Vi skal fortsat 

arbejde med hvad der ligger til grund for dette. 
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I år har vi 20 % færre elevbesvarelser end sidste år der svarer Nej til om 
undervisningen er kedelig, gældende for 0.-3. klasse. Vi har tilsvarende resultater 

på 27 % for eleverne på 4.-9. klassetrin.  
I år på 0.-3. klassetrin har vi 17 % færre end sidste år, der oplever at de lærer 
noget spændende. Vi ønsker fortsat en stigning af dette resultat.  

 
Vi ser det som en selvfølge at Støtte og inspiration igen i år er et vigtigt 

fokusområde og en del af de pædagogiske refleksioner. 
 
Forrige år havde vi en stigning på 10 %, af elever på 4.-9. klassetrin, som 

sjældent eller aldrig oplevede er med til at bestemme, derfor var det et 
fokuspunkt. I år viser undersøgelsen at kun 19 % oplever at de aldrig eller 

sjældent oplever medbestemmelse. Dette er en flot fremgang på 16 % færre 
elever som oplever de sjældent er med til at bestemme hvad de skal arbejde med 

i klassen! I år oplever 37 % af eleverne de tit eller meget tit er med til at 
bestemme.  

Lærings- 
parathed 

At eleverne er klar til at blive 
undervist 

 
At elevernes oplevelse af 

forstyrrende larm i timerne 
bliver væsentlig mindre. 
 

I år svarer kun 56 % af eleverne i 0.-3. klasse ja, for det meste til Kan du 
koncentrere dig i timerne. Resultatet er 11 % lavere end sidste år. 

 
For elever i 4.-9.klasse svarer 76 % i år at de tit eller meget tit synes det er let at 

høre hvad de andre elever siger i timerne. Det er 6 % flere elever end sidste års 
resultater. Så her er en fremgang.  
 

I 4. -9. klasse bliver 51 % forstyrret af larm en gang i mellem og 27 % af eleverne 
tit eller meget tit. Spørgsmålet findes ikke længere, hvilket gør det svært at 

evaluere på. 23 % af 0.-3. klasse svarede ja, tit.  
Af eleverne i 4.-9- klasse svarer 60 % tit eller meget tit til spørgsmålet: Hvis der 
er larm i klassen kan læreren hurtigt få skabt ro. 2 % højere i år og ligger 

væsentligt højere end kommunens gennemsnit. Dette kan vi være stolte af, da der 
er arbejdsro er en vigtig del for at være læringsparat. 
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Drilleri og 
mobning 

At alle elever på Nivå skole 
oplever trivsel i et fagligt miljø 

 
At færre elever oplever 
drillerier og mobning i løbet af 

deres skolegang på Nivå 
skole. 

 
At forebygge mobning endnu 
bedre. 

 
At vores elever oplever 

tryghed og glæde ved deres 
pauser. 

Social trivsel på 0.-3. klasses området ligger tilsvarende sidste års resultater, med 
en lille ændring. 1 % færre elever svarer i år 

ja, tit eller ja, nogle gange, til spørgsmålet om hvorvidt der er nogen som driller 
dem, så de bliver kede af det. Selvom der er 1 % forbedring skal vi altid blive 
endnu bedre til at gøre noget ved dette problem.  

I år svarer 64 % Ja, de fleste til Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig? 
Sidste år svarede 1 % flere Ja, de fleste til det samme spørgsmål. 

Også her er der altså tilsvarende resultater.  
Der er en positiv fremgang for de ældre elevers sociale trivsel.  
I år svarer hele 78 % aldrig til at opleve mobning, dette er 2 % flere end sidste 

år. Der er ligeledes 1 % flere som svarer sjældent hvilket også er en forbedring. 1 
% færre svarer en gang i mellem, 1 % færre elever svarer tit eller meget tit 

oplever mobning, vi er nu nede på 2 %.  
Endnu et positivt eksempel for de store elever er at 2 % flere af eleverne i 4.-9. 

klasse svarer i år aldrig til at have mobbet andre. 
Fokusområdet fortsætter. Vi ønsker altid at forbedre resultatet. Når blot én elev 
oplever mobning har vi som skole er ansvar for at handle. 

Udeområderne 

 
 

Udeområder som er mere 

indbydende og inviterende til 
leg. Udeaktiviteter, der 

imødekommer målgruppen 
mere præcist. 

Udeområderne er august 2018 fornyet i kraft af to nye legepladser, tilpasset 

målgruppen henholdsvis på syd og nord og dermed blev evalueringen udsat til i 
år, eftersom vi forventede en selvfølgelig fremgang af resultater efter forbedringen 

af udeområderne. 
Resultaterne for i år, viser at 4.-9. klassetrin kun har 53 % elever som erklærer 
sig enige eller helt enige i Jeg synes godt om udeområder på min skole og kun 10 

% er uenige i denne påstand. Sidste år blev disse klassetrin ikke spurgt i 
undersøgelsen. 

Der er 7 % færre af eleverne på 4-9 klasse trin, sammenlignet med kommunens 
øvrige elever som er enige eller helt enige i at de synes godt om udeområderne på 
skolen. Dette er bemærkelsesværdigt efter ny renovering af legepladserne. Da der 

har været en periode med utilfredshed, kan vi måske først se en større tilfredshed 
med udeområderne næste år. 
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75 % af eleverne på 0.-3. klasse svarede sidste år Ja, meget til Er der gode 
udeområder på skolen? I år har vi ingen resultater for dette spørgsmål.   

Her gør vi det særligt godt på Nivå skole  

Glade elever 

På 0.-3. klassetrin er 80 % meget glade for deres skole og 83 % svarer, at de er meget glade for deres klasse. Hele 92 % af eleverne 
på 0.-3. klassetrin er glade for deres lærere, og ingen svarer nej.  

Hele 96 % af eleverne i 4.-9. klasse er meget tit, tit og en gang i mellem, glade for deres skole og 98 % oplever, at de meget tit, tit og 
en gang i mellem er glade for deres klasse. 

Støtte til elevernes læring 

80 % af eleverne på 0.-3. klassetrin svarer ja meget til, at lærerne er gode til at hjælpe i skolen. 
75 % af eleverne på 4.-9. klassetrin er enige eller helt enige i, at lærerne er gode til at støtte og hjælpe, når der er behov for det.  

Lærerne sørger for at elevernes idéer bliver brugt i undervisningen 

32 % flere af eleverne på Nivå skole, i fht. det kommunale gennemsnit, er helt enige og enige i at Lærerene sørger for at elevernes 
idéer bliver brugt i undervisningen 
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Pauserne på skolen 

Når eleverne kan lide pauserne i skolen, tyder det på, at de er i god social trivsel. 75 % af eleverne i 0.-3. klasse kan lide pauserne. 85 

% af eleverne på 4.-9. klassetrin kan godt lide pauserne i skolen. 11 % tager ikke stilling. 
Dette resultat fortæller os, at når vi har et pædagogisk fokus i timer og i frikvarterne, gennem fx tiltag som synlige gårdvagter, 
elevmæglere, AKT-frikvarterer, så får vi elever, som er trygge og glade i deres frikvarterer.  

Faglige fremskridt  

88 % af eleverne på 4.-9. klassetrin svarer gode eller virkelig gode, til hvad deres lærer synes om deres fremskridt i skolen. 12 % 
svarer middel. Ingen svarer under middel. 77 % af samme elevgruppe er helt enige eller enige i at de klarer sig godt fagligt i skolen 9 % 
flere elever på Nivå skole er helt enige i fht kommunen. 

Ro og orden  

89 % af vores elever i 4.-9 klasse svarer tit eller meget tit til Er det let at høre hvad læreren siger i timerne? 

 

 

 

Trivselsmåling Handleplan/udviklingsplan 2019-20 
 

På Nivå skole ønsker vi at koble trivselsmålingens fokuspunkter sammen med Fredensborgs kommunes pejlemærker for fremtidens skole 

og kompetencer med brug af Dannelsesstjernen. 

Fokusområde 1: Lyst til at lære mere – motivation 

 
Mål: 

Vores mål er at flere elever på vores skole oplever at undervisningen giver dem lyst til at lære mere. 

 



 

Side 9 af 12 sider 

 

Tiltag: 

o ”Det er sejt at blive dygtig” italesættes og vi fremhæver de elevhandlinger, hvor eleven gør sig umage  

o Vi er partner i et Erasmus+ projekt, hvor en projektgruppe arbejder med at skabe mere motiverende undervisning gennem lærer-

elev dialog. I indeværende skoleår udvides projektet til to teams. For mere information, se følgende link: 

https://reachingthehardtoreach.eu/ 

o Årgangssamarbejde omkring pædagogiske refleksioner følges op på trivselskonference af pædagogisk vejleder  

o Inspiration omkring motivationsformer/læringsstile 

o Pædagogisk refleksion på årgangen og en fælles tilgang til eleverne og læringsrummet  

o Klassedialog om emner som medbestemmelse, motivation og om nødvendigheden i at arbejde vedholdende, trods ulyst 

o Forpligtende elevteams (ændre roller og hierarki med forpligtende fællesskab i gruppearbejdet) 

o Lærerne sørger for at elevernes idéer bliver brugt i undervisningen  

o Undervisning med valgfrihed 

o Dannelsesstjernen  

Vi vil se efter disse tegn på succes: 

o I det daglige mere engagerede og motiverede elever.  

o Pædagogisk personale der udveksler idéer om læringsstile og motivationsformer 

o Når eleverne er nysgerrige og søger viden. 

o Når det bliver i talesat blandt børn at man gerne vil lære, beder de andre om at tie stille i timen osv 

 

Fokusområde 2) Samarbejdskompetence -Er du god til at løse dine problemer? (fagligt/socialt) 
 

Mål: 
Vores mål er at flere elever oplever selv at kende til løsninger og have redskaber til at klare problemløsning både konflikthåndtering og 

faglige problemer. 
At flere elever oplever at have strategier til selv at løse faglige problemer eller bede om hjælp så de selv tager ansvar for deres trivsel. 

https://reachingthehardtoreach.eu/
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Så de klædes på at til kunne samarbejde i folkeskolens projektarbejde, videregående uddannelse og arbejdsmarked. 

 

Tiltag: 

o Forpligtende elevteams/gruppe arbejde 

Arbejde med indre styring så eleverne kan navigerer i de uoverensstemmelser som opstår uden en voksen der bestemmer i legen.  

o Kursus i konflikthåndtering 

o Arbejde med Dannelsesstjernen: (At forstå den anden, At kende sig selv, At indgå aktivt i et fællesskab, At reflektere og udvise 

kritisk sans, At gøre sig umage) 

o At selv være en rollemodel med tydelig klasseledelse og relationskompetence og vise og fremhæve det gode samarbejde og holde 

en positiv og imødekommende tone. 

o Indføre holdundervisning på tværs af årgang og køn. 

o At italesætte oplevelser og erfaringer med problemløsning og samarbejde fra timerne til frikvarterne og omvendt. 

 

Tegn på succes: 

o Elever der prøver selv, elever som udviser tillid til egne evner  

o Flere uenigheder i timen, fordi lærerne bevidst arbejder med gruppearbejde og samarbejdskompetence skaber uenigheder man 

lærer igennem 

o Færre konflikter fra frikvarterne fordi eleverne har mere indre styring –der bliver mere tid til undervisning. 

o Når eleverne giver plads til hinandens forskelligheder og hjælper hinanden 

o Når personalet bruger samme faglige begreber 
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Drillerierne foregår tit i pauser/frikvarterer, hvor børnene er i mindre strukturerede rammer. Det er derfor fortsat vigtigt at skabe tryghed 

for de yngste elever ved fortsat at bruge ressourcer på igangsætning af aktiviteter, konflikthåndtering og opsyn, samt arbejde med 

elevernes indre styring i timerne, så eleverne kan navigerer selv, i de uoverensstemmelser som opstår uden en voksen der bestemmer i 

legen. 

 
 

Tegn på succes: 
 
Vi fortsætter vores tiltag:  

o Trivselsdag 

o Legepatruljer/elev-mæglere fortsat  

o Særligt tilrettelagte læringsforløb for at give eleverne redskaber til at navigere på de sociale medier 

o Elevsamtaler  

o Systematisk indsats af klassemøder i samarbejde med pædagogisk vejleder. 

o Konflikthåndteringskursus i klasserne  

o I år udvidet samarbejde med SFO omkring antimobbe-strategien 

o At lære eleverne at respektere egne og andres grænser fx ved at eksemplificere og bruge girafsprog i hverdagen 

o At agere tydelig klasseledelse og rollemodel 

o At vi viser at vi tager afstand fra grimt sprogbrug og selv er opmærksom på en positiv tone 

o Dannelsesstjernen 

Fokusområde 3) Drilleri og mobning 
Herunder Social trivsel, tryghed og tilhørsforhold 

 
Mål: 

At alle elever på Nivå skole er trygge og føler de hører til og at færre elever oplever mobning og drillerier 
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Tegn på succes:  

o At vores elever oplever glæde ved deres pauser. 

o Færre konflikter i frikvarterne  

o Eleverne løser egne konflikter 

o Når eleverne giver plads til hinandens forskelligheder, er rummelige og hjælper hinanden 

o Når personalet bruger samme faglige begreber 

 


